
  ١ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة         ٢٠١٥ األولى لعام االمتحانیةالدورة  )المذھب الجعفري/الفرائض مادة (

  

  الجمهوریة العربیة السوریة 

  وزارة التربیة       

      

  

  

 

 

 

 

 

/المذهب الجعفري/الفرائض سلم درجات   

  شهادة الدراسة الثانویة الشرعیة                        

  الدورة األولى                                 

  م ٢٠١٥ - هـ  ١٤٣٦عام                          

 نمئتا: الدرجة



  ٢ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة         ٢٠١٥ األولى لعام االمتحانیةالدورة  )المذھب الجعفري/الفرائض مادة (

  

  بسم اهللا الّرحمن الّرحیم

  لشرعیةسّلم درجات امتحان الّشهادة الثّانوّیة ا

  م٢٠١٥األولى عام  االمتحانیة الدورة

                  مئتان: الدرجة                                                       / المذهب الجعفري/الفرائض: مادة       

  

  /جةدر  ٦٠: /السؤال األول

 :المقصود من كلمة موالي -١

  درجات ١٠    .الورثة - 

      .األقارب= من یلوننا في النسب = أقرباء المیت = أولي األرحام في المواریث = 

 : األحكام المستفادة من اآلیة - ٢

 درجات ١٠        . حكم إرث القرابة على نحو اإلجمال علىتّدل اآلیة في شقها األول  - 

 درجات ١٠  .لثاني على إرث ضامن الجریرةتدل اآلیة في شقها ا - 

    .ببسقیها دالة إجماًال على إرث النسب والوبالتالي تكون اآلیة بش= 

 : الفراغان - ٣

 درجات ١٠  .الزوجیة - 

 درجات ١٠  . عتاقهملك الیمین بعد إ - 

    .عقد اإلسالم= ضامن الجریرة = 

  :على قولین :من یرث المسلم الذي ال وارث له - ٤

 درجات ٥  .وبعده اإلمام المعصوم )صلى اهللا علیه وآله وسلم(یرثه النبي  :القول األول - 

 درجات ٥  .فقراء البلد= بیت المال : الثانيالقول  - 

  

  /درجة ٤٠: /السؤال الثاني

 :الغایة من تعلم علم الفرائض -١

  درجات ١٠    .األموال وٕایصالها إلى أربابها= حفظ الحقوق = لما في ذلك من تحقیق العدالة  - 

  :تعلمها وتعلیمها للناسالفرائض المطلوب  - ٢

 درجات ١٠        . عموم ما فرض اهللا تعالى - 

 درجات ١٠  .المواریث= خصوص علم الفرائض  - 

 : العالقة - ٣

 درجات ١٠  .توكیدیة - 

    .تكاملیة= توثیقیة= ترابطیة = 



  ٣ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة         ٢٠١٥ األولى لعام االمتحانیةالدورة  )المذھب الجعفري/الفرائض مادة (

  

  /درجة ٤٠: /السؤال الثالث

 :التعالیل - ١

    : السالم بطالن التعصیب عند آل البیت علیهم -أ

    درجات ١٠   .توریث األبعد دون األقرب ألن التعصیب نتیجته - 

 .األقرب) دون(ألن األبعد یرث قبل = 

    : تخصیص النبي تعلم وتعلیم اآلیات المحكمات - ب

    درجات ١٠   .ألنهن المرجع األساسي لفهم القرآن الكریم - 

 :اختیار اإلجابة الصحیحة - ٢

    درجات ١٠   .ةالمالكی -أ

    درجات ١٠   .حصة واحدة -ب

  /درجة ٦٠: /الرابعالسؤال 

  درجة ٣٠  :المسألة األولى - ١
    

  ٢٤  ٨  

  ٣  ١  ٣ زوجة  ٨/١

  الباقي
  ن ابنبا

٧  
١٤  

  ٧  بنت ابن

  :مالحظة

  .عشر درجات=إذا كان عمود األنصبة صحیحًا  - 

  .عشر درجات=إذا كان عمود الحصص األول صحیحًا  - 

  .عشر درجات=الثاني صحیحًا  إذا كان عمود الحصص - 

  درجة ٣٠  :  المسألة الثانیة - ٢

  ١٢     

  ٣  زوج  ٤/١

  ٢  أم  ٦/١

  ٧  بنت   الباقي

  م
  أخ ألم

أخت   ٠
  ٤/ألم 

  م
أخ 
  شقیق

٠  

  :مالحظة

  .خمس عشرة درجة= إذا كان عمود األنصبة صحیحًا  - 

  .خمس عشرة درجة= إذا كان عمود الحصص صحیحًا  - 

 --------------- -------------  

   المذهب الجعفري سلم الفرائضانتهى 

 ×٣ 


